
 
 

 

Lähtö 1: 

 

  
 

Väliajat: 47,0 – 43,5 – 36,0 – 35,0 

 

Kunnaan Tähti laukkasi ensimmäisessä kaarteessa ja eteni jatkossa viidenteen ulos. Tamma 

voitti 1200 metrin kirillä varmoin ottein ja on vauhtiensa puolesta menestysvalmis jatkossakin. 

Pietari Lii paransi edellisestä paikallisravisuorituksesta tuntuvasti ja pystyi ainoana 

tarjoamaan haasteen voittajalle. Ruuna eteni päätöskierroksen alkaessa kuolemanpaikalta 

keulaan ja piti pääporukan helposti takaviistossa. Uutelan Myrsky sai hyvän sisäratajuoksun 

kärjen tuntumassa ja pinnisti lopussa kolmanneksi. 

 

Alussa keulaan edennyt Aki Hem jäi kirilenkin alussa toiseen sisälle ja taipui jatkossa 

keskijoukkoihin. Ori ei vaikuttanut ottavan kilpailemista täysin tosissaan.  Lähtöön laukannut 

Satkun Tähti teki hyvän nousun takajoukoista ja olisi voinut ravilla yltää kärkiparin tahtiin. 

Pitkältä takamatkalta startannut Einon Into teki kuntonsa mukaisen suorituksen, joka riitti 

tässä tehtävässä rahasijalle. Ruuna aloitti taustalla sisärataa pitkin ja eteni viimeiseltä 

takasuoralta alkaen toista rataa pitkin mukaan pääporukkaan. Timmin Tytti kulki kahden 

laukkansa lomassa vauhdilla ja myös N.P. Hovi Pimu paljasti taustalla vauhtivaransa 

ensimmäisen kurvin laukan jälkeen. Tamma puolsi ensimmäisessä kurvissa kohti talliporttia ja 

aiheutti pienen kolarinpoikasen. Loppumatka sujui kaukana taustalla kärkeä kovempaa. 

 

 

Lähtö 2: 

 

 
 

Väliajat: 23,5 – 23,5 – 23,5 – 16,0 

 

Juoksuselostukset 
ja maalikuvat 

 
 

Kauden avausravit 7.5.2017 
 



Ranch Penelope sai Mauri Jaaralta tarkan juoksun keulahevosen takana, ja toiselle ilman 

vetoapua kiripuolikkaan alussa noussut tamma lipui maalisuoralla varmaan voittoon. Toisessa 

ulkona matkannut Le Puy En Velay iski kiriin 700 ennen maalia ja eteni nopeasti keulaan, 

mutta ei voinut voittajan loppuvedolle mitään. Tamma ravasi aiempaa paremmin, mutta ei 

vieläkään saanut itsestään kaikkia tehoja irti. Totokolmikon täydensi kolmannessa ulkona 

juossut Skyline Star, joka sai edetä toista rataa pitkin perille saakka ja teki tasaisen 

suorituksen. 

 

Sisäradalla kolmantena juossut Knife After Nine sai tulla sujuvasti maaliin asti ja nappasi 

nelosrahat. Suosikiksi luotettu Steel John sortui lähtölaukkaan ja kiri jatkossa viidennestä 

ulkoa asiallisesti perille. Kärkeen ei ollut asiaa loppua kohti kiihtyvässä vauhdissa, ja myös 

Summer Albert jäi neljännestä ulkoa maalisuoralla jäännösrahoille. 

 

Lähtö 3: 

 

 
 

Paalupaikalta startannut Turena otti porukan komentoonsa heti kiihdytyksessä ja lisäsi tahtia 

jo avauskierroksen aikana. Tamma piti muut loitolla varmoin ottein. Kakkoseksi pinnisti 

voittajan takana juossut Pirpoke, joka ei pystynyt haastamaan voittajaa lopussa ja joutui 

kakkossijan kanssa tiukoille. Kolmanneksi kirinyt Sisu-Syke teki vauhtien puolesta vähintään 

voittajan tasoista jälkeä, mutta varsamainen menijä menetti laukkaan ja ulospäin 

puoltamiseen paljon metrejä. Maalisuora sujui voittajaa kovempaa. 

 

Vennelmon Veikko tippui kolmannesta sisältä lopussa kärkikolmikon tahdista, mutta piti 

niukasti neljänneksi. Kaksi kertaa laukannut Pontriot kulki ravilla lähdön parasta vauhtia ja 

ehti vielä kaukaa takaa rahoille. Viimeisille rahoille piti keulahevosen kupeella matkannut 

Murron Hurja, joka saa lopun taipumisesta huolimatta puhtaat paperit. Taustalle jääneistä 

maininnan ansaitsee Lahjottu, joka lopetti kahden laukan jälkeen taustalla hyvin. 

Jälkimmäinen hyppy johtui kolmannessa kaarteessa tulleesta häiriöstä, johon menetti pelinsä 

myös Kallen Salaisuus. Se laukkasi maalisuoralla uudelleen, mutta olisi ravilla riittänyt jopa 

totomatsiin.  

 

Lähtö 4: 

 

 
 

Väliajat: 11,5 – 17,5 – 13,5 – 13,5 

 

E.V. Jory nousi kolmannesta ulkoa kiriin 1200 ennen maalia, ja sen jälkeen radalla liikkui 

käytännössä vain yksi hevonen. Ruuna kulki kirilenkin 13-vauhtia ja marssi muilta karkuun jo 

viimeisellä takasuoralla. Esitys oli yksi koko ravien parhaista. Viidennessä sisällä matkannut 

Mike Face nousi viimeisellä takasuoralla nopeasti neljännelle ja jaksoi kirinsä hyvin perille 

saakka. Voittajan uhkaaminen oli mahdoton tehtävä, mutta ruuna eteni ulkokautta hyvin 

kakkoseksi. Madman juoksi neljännessä ulkona, nousi kolmannelle radalle 600 ennen maalia 

ja sai lopullisesti vapaata vasta maalisuoralla. Ruuna kiri vielä positiivisesti kolmanneksi. 

 

Renee Journey eteni viimeisellä takasuoralla toisesta ulkoa kuolemanpaikalle, mutta tippui 

maalisuoralla ulos totokolmikosta. Sen taakse jäi viidennestä ulkoa kohtalaisen kirin tehnyt 



Tim Hannibal. Keulaan avannut ja 11,5-vauhtisella avauspuolikkaalla painetta saanut 

Fantom Sundance taipui aikaisin taustalle, ja samoin kävi myös prässin suorittaneelle Ghost 

Whisperille. 

 

Lähtö 5: 

 

 
 

Sävelen Sointu avasi auton takaa kovaa, eteni keulaan ja hallitsi lähtöä perille saakka. 

Matkavauhti oli tasaisen reipasta, ja Sami Vehviläinen piti lopussa pääporukkaa tiukasti 

kasassa. Kuolemanpaikalla matkannut Taifun kesti hyvin kakkoseksi, vaikka juoksupaikasta 

taisi tällä kertaa olla enemmän hyötyä kuin haittaa. Toisessa ulkona juossut Tähti-Tuisku ei 

saanut lopussa kiritiloja, ja voimia jäi ainakin hieman talteen. 

 

Salaman Suhari nousi neljännestä ulkoa kirilenkin alussa kolmannelle ja kesti kärkiparin 

tuntumassa maaliin saakka. Suoritus oli vähintään samanveroinen kuin edelle sijoittuneilla. 

Turpoelli juoksi kolmannessa ulkona ja käänteli maalisuoran alussa aivan ulos, muttei 

jaksanut nousta tototaistoon. Kovaa avannut ja toiseen kurviin mentäessä laukannut Timmin 

Typy eteni vielä mukaan pääryppääseen ja jäi vielä pussiin. Vauhtien puolesta suoritus oli 

lähdön parasta antia. 

 

Lähtö 6: 

 

 
 

Väliajat: 30,0 – 30,5 – 28,5 – 27,0 

 

Takamatkan juoksuradalta startannut Välkyn Tuuli pääsi monen vastustajan laukattua 

suoraan keulaan ja piti lopussa niukasti pintansa ulkoa kovaa kirinyttä Aaprahamia vastaan. 

Se otti lähtölaukan ja kiri jatkossa neljännestä ulkoa voittajan tuntumaan. Suoritus oli selvästi 

lähdön paras. Toisessa sisällä juossut Hymyhattara seurasi kärkiparin tuntumassa totoon ja 

teki kuntonsa mukaisen suorituksen. 

 

Närby Filur taipui kuolemanpaikalta lopussa neljänneksi, mutta ei luovuttanut missään 

vaiheessa kokonaan. Kolmannessa juossut Yön Aavistus ei päässyt siitä kirissä ohi, mutta sai 

viimeiset rahat ennen toisesta ulkoa tasaisesti suorittanutta Riutan Perennaa. Sillä oli 

matkan aikana raviongelmia, eikä kärkihevosten vauhtiin vastaaminen onnistunut 

maalisuoralla. 

 

Lähtö 7: 

 



 

Väliajat: 14,5 – 16,5- 17,5 – 14,5 

 

Hienon viime kauden tehnyt Minto’s Daisy Star palasi voittokantaan 600 metrin kirillä 

neljännestä ulkoa, mutta tiukoille se meni. Alussa viimeiseksi pakitellut Baby Field kiri 

päätöspuolikkaan ulkokautta hurjaa kyytiä ja ehti aivan voittajan rinnalle. Porukka oli 

maalisuoran alussa vielä hyvin kasassa, ja monelle hevoselle jäi voimia talteen. Flying Heel 

matkasi toisessa ulkona ja sai kiritilat sata ennen maalia. Ruuna vaihtoi kovassa vauhdissa 

hieman rytmiään ja eteni kolmossijalle. 

 

Kolmannessa ulkona juossut ja 600 metrin kiriä yrittänyt Johnny Dahlia oli vielä maalisuoran 

alussa tiukasti mukana voittomatsissa, mutta päätössatanen oli hieman liikaa. Viidennessä 

ulkona matkannut Bad Boy Press nousi loppukurvissa kolmannelle, mutta sai lopulliset 

kiritilat vasta sata ennen maalia, eikä ehtinyt enää kuin pikkurahoille. Viimeiset rahat vei 

kovaa avannut ja keulahevosen kannassa juossut Rosie’s Warrior. Tamma sai kiritilat 

maalisuoralla, mutta kärkitaisto oli mennyt jo. Keulaan edennyt Midnight Mover laukkasi 

lyödyn näköisenä sata ennen maalia. 

 

Lähtö 8: 

 

 

Kovaa avannut Protector ei päässyt alussa ohi Archie Dreamista, mutta päätöspuolikkaan 

alussa Mauri Jaaran ajokki siirtyi pitävään johtoasemaan. Ruuna jäi odottelemaan muita 

lopussa, mutta vastasi lopulta varmoin ottein rinnalle kirineelle Tip Chipille. Se sai 

kiripuolikkaan alussa kakkoseksi tippuneen Archie Dreamin takaa vapaata loppukurvissa ja 

pystyi ainoana haastamaan voittajan edes jollain tavalla. Neljännessä sisällä matkannut 

Lovely Sky löysi vapaata vasta maalisuoran alussa, ja kärki oli jo liian kaukana. Tamma kiri 

vihaisesti kolmanneksi, ja vauhti oli maalin kohdalla vielä kovaa. 

 

Archie Dream piti tasapaksulla suorituksella neljänneksi ennen niin ikään vain kohtalaisesti 

suorittanutta Gri Di S.J.’tä. Myös Here To Rock F oli kirivaiheessa vain tasainen, eikä aivan 

jaksanut pinnistää päätösmetreillä viimeisille rahoille. Kärkikolmikon suoritukset olivat tässä 

lähdössä aivan omassa kastissaan. 

 

 

Lähtö 9: 

 

 

 

Väliajat: 13,0 – 15,0 – 17,5 – 23,0 

 



Keulaan avannut Man Of Mill toimi lähdön pelintekijänä pitämällä keulassa yllä reipasta 

matkavauhtia. Ruuna pullasi iloisesti aina loppukurviin saakka, kunnes rytmi sekosi yhtäkkiä 

laukan puolelle. Voimia oli vielä tallella, vaikka vauhti oli jo hidastumaan päin. Voiton korjasi 

Steam Arthur, joka oli vielä kierros jäljellä yli 50 metriä keulahevosta jäljessä. Kolmas rata 

kutsui 700 ennen maalia, ja ruuna puristi neljättä pitkin kärkeen maalisuoran alussa. 

Päätösmetreillä lähestyttiin molemmilta puolilta, mutta voitto ei ollut lopulta uhattuna. 

 

Päätöspuolikas oli värikäs, ja kakkoseksi pinnisti neljännestä sisältä sata ennen maalia kiritilat 

saanut Gangapurna. Tamma ei ollut 23-lopetuksessa mitenkään jäätävä, mutta piti vauhtinsa 

riittävän hyvin. Avauskierroksen taustalla matkannut ja kirinsä maalisuoran varaan jättänyt 

Belpion nousi aivan ulkoa kolmanneksi ja ansaitsee pienet kehut, vaikka vauhti ei ollut 

kirisuoralla kovaa. Myös Maxwell Maligna nousi kaukaa takaa kärkipäähän, mutta voittajan 

perässä pysyminen kirivaiheessa ei aivan onnistunut. Kuolemanpaikalle jäänyt Arrive Boost ei 

luovuttanut kokonaan, vaikka loppukurviin mentäessä näytti pahalta. Hard Chip otti 

lähtölaukan ja jäi horisonttiin, mutta nousi vielä muiden mukaan ja suoritti lopussa pari 

ohitusta. Esitys oli oikein lupaava. 

 

Lähtö 10: 

 

 

 

Väliajat: 10,5 – 12,5 – 18,5 – 21,5 

 

Montélähdössä mentiin alusta asti täysiä, ja keulahevoset kestiväst yllättäen perille saakka. 

Johtoon avannut Walk A Mile piti asemistaan kynsin hampain kiinni ja tippui ulos 

voittomatsista vasta päätössatasella. Keulahevosta avauskierroksella prässännyt Nose By 

Nose kiri lopussa ohi ja vastasi niukasti ykköseksi ennen Secret Pilotia. Sekin avasi auton 

takaa kovaa, mutta luovutti keulataiston paljon ennen Nose By Nosea. Ruuna eteni 

maalisuoralla nelossijalta aivan voittajan tuntumaan. 

 

Suursuosikiksi luotettu Minto’s Romeo ei pystynyt nousemaan repaleisen porukan 

keskijoukoista mukaan totomatsiin. Edelle jäi vielä Max Andover, joka lähti lujaa liikkeelle, 

mutta ei osallistunut kovimpaan hurjasteluun lainkaan. Parhaimmillaan kolmossijalla juossut 

ori taipui lopussa neljänneksi, mutta ei saa suorituksestaan pyyhkeitä.  

 

Lähtö 11: 

 

 
 

Väliajat: 23,5 – 22,5 – 19,0 – 17,5 

 

Päätöslähdössä vauhdinjako suosi keulapään hevosia, ja kärkipari Sudden Fortune – 

Baroness Pegasus kesti maaliin saakka. Ensin mainittu piti keulasta niukkaan voittoon. 

Johtavan takana juossut Callela Nutbush jäi pussiin, mutta pystyi työntymään 

päätösmetreillä totosijalle. Toisesta ulkoa kirinsä päätöslenkin alussa aloittanut pelisuosikki 

Hard To Heart ei kyennyt haastamaan kärkiparia lopussa ja jäi lopulta niukasti ulos totosta. 

 



Takahevosista parhaan suorituksen teki Blow In The Sky, joka kiri loppusuoran porukan 

parasta vauhtia ja ehti viidenneksi. Lily Labour sai tasaisen juoksun kolmannessa ulkona ja 

tyytyi lopussa vain pitämään asemansa. Kolmannessa sisällä pitkään pussissa ollut Silence 

Whish laukkasi sata jäljellä voimakkaaseen ulospäin kääntämiseen. Voimia oli vielä paljon 

varastossa. 


